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1. INNLEDNING 

Horten kommune har igangsatt arbeid med områdereguleringsplan for de sjønære områdene 

langs den østlige sjøfronten. Områdene omfattes av kommunedelplan for Horten sentrum. I 

dette planprogrammet redegjøres det for hensikten med planarbeidet, overordnede rammer, 

viktige spørsmål som skal avklares, og utredningsbehov. 

Planprogrammet forklares i plan- og bygningsloven (pbl.) gjennom § 4-1. Planprogram: 

 

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 

planprogram som grunnlag for planarbeidet(…) 

I kommunedelplan for sentrums § 2.2 står det følgende: (…) I forbindelse med oppstart av 

regulering skal konsekvensutredning vurderes. Ved ny arealbruk skal relevante tema 

konsekvensutredes. (…) 

Nye arealformål var ikke kjent på tidspunktet for vedtak av kommunedelplan for sentrum. Hele 

området vil gjennomgå en transformasjon med endring og justering av arealformål. På 

bakgrunn av at arealformål ikke er konsekvensutredet i overordnet plan faller planen inn 

under (pbl.) § 4-1.  

Områdeplanen vil fastsette rammer for utvikling av de sjønære området og faller inn under 

forskrift om konsekvensutrednings § 6 a vedlegg II pkt 10 b): Utviklingsprosjekter for by- og 

tettstedsområder, inkludert kjøpesentre og parkeringsanlegg og 10 e): i. Bygging av veier, ii 

Bygging av havner og havneanlegg […] og iii. Utvidelse eller vesentlig endret bruk av 

eksisterende farleder. Tiltaket skal derfor konsekvensutredes i henhold til pbl. § 4-2 andre 

ledd: 

“For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig 

utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal 

planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens 

virkninger for miljø og samfunn.” 

Områdereguleringen skal utarbeides i samsvar med Kommunedelplan for Horten sentrum og 

kommuneplanens arealdel.  

1.1  Formålet med planarbeidet 

Planens hovedhensikt er å frigjøre areal langs sjøen og starte/legge til rette for utvikling av 

sjønære byområder. I kommunedelplanen for Horten sentrum (Sentrumsplanen) er det et 

hovedmål at Horten by skal knytte seg tettere mot sjøen. Dette skal blant annet gjøres 

gjennom trinnvis utvikling av sjønære områder, transformasjon av «grå» områder og gjennom 

å stimulere til flere boliger i sentrum. I dag har Horten mange «grå» områder med fravær av 

bymessig karakter som ligger som barrierer mellom byen og vannet.   

En sentrumsnær bydel av denne størrelsen vil kunne bidra til å styrke Horten som by/ tettsted 

og vil utgjøre en betydelig ressurs for å møte den bolig og sentrumsveksten som forventes i 

årene fremover. Det forutsetter at det etableres gode forbindelseslinjer for gående syklende 

og kollektivtrafikk mellom planområdet og sentrum. Området skal bygge opp under det 

tradisjonelle Horten sentrum og ikke legge til rette for konkurrerende sentrumsfunksjoner.  
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Horten by har en lang kystlinje mot øst som har blitt og blir benyttet til småindustri, kaianlegg 

og som biloppstillingsplass med fergeleier for fergesambandet Bastø-Fosen. Gjestehavna ligger 

sentralt lokalisert i området og er i dag sentrums kontakt med sjøen. Formålet med planen er å 

byutvikle deler av de sjø- og bynære områdene, samtidig som ferjetrafikken skal ivaretas og 

videreutvikles. Områdereguleringen skal konkretisere arealbruken i delområdene og viktige 

forbindelser og adkomstløsninger. 

Horten havnevesen har gjennomført en mulighetsstudie for plassering av et tredje fergeleie, 

samt endret plassering av biloppstillingsplassen til riksvegsambandet Horten- Moss. I 

mulighetsstudiet har Havnevesenet valgt å gå videre med flytting av biloppstillingsplassen fra 

dagens plassering til parallelt med Midgardsveien. Flytting av biloppstillingsplassene legges til 

grunn for planarbeidet. Samtidig gjør etableringen av nytt hotell på sørsiden av gjestehavna at 

Bastø-Fosens kontorlokaler forsvinner og må erstattes. 

I henhold til Sentrumsplanen skal «helhetlige planer avklare viktige premisser som 

havnespørsmål og Oslofjordkryssing, og danne grunnlag for konkret utvikling av sjøfront øst». 

Omlegginger av trafikk- og logistikkareal vil kreve en del investeringer. Derfor er det behov for 

å beslutte en fremtidig utviklingsstrategi for området, slik at nye investeringer kan gjøres med 

et langsiktig perspektiv.  

Kommunen har på bakgrunn av dette valgt områdereguleringsplan som formelt plangrep for å 

drøfte alternative løsninger og for å legge rammer for utviklingen.  

1.2 Bakgrunn for planarbeidet og politiske vedtak 

På oppdrag fra kommunen utarbeidet Norconsult en alternativvurdering med to alternativer 

for utviklingsretninger knyttet til ferjetrafikken og tilhørende havneområde. På bakgrunn av 

rapporten ble det fattet følgende vedtak i Havnestyret i Horten 24.10.2016:  

 Havnestyret ønsker en utvikling basert på hovedgrep alternativ 1.  

 Havnestyret vedtar å igangsette en områderegulering av HS1 og HS2 i sentrumsplanen 

i samarbeid med og koordinert med Horten kommune.  

I etterkant av vedtaket har Norsk Stål nord for Gjestehavna flyttet sin virksomhet ut av en 

større industrihall innenfor delområde HS4. For å kunne vurdere utviklingen av havneområdet 

samlet er derfor HS4 tatt inn i områdereguleringen sammen med Gjestehavna (HS3).  

Planområdet ligger i hovedsak innenfor Kommunedelplan for Horten sentrum vedtatt 

september 2015. En liten del av planområdet ligger innenfor kommuneplanens arealdel HS21 

vedtatt i juni 2015. Området i sin helhet er avsatt til kombinert formål utviklingsområder.  

Ved behandling av kommuneplanens økonomi- og handlingsplan i desember 2016 vedtok 

kommunen følgende:  

Horten kommune skal i alle store byutviklingsprosjekter som Indre Havneby, havneområdet og 

Skoppum vest legge vekt på bærekraftig byplanlegging gjennom klimasmarte, ressursoptimale 

og miljøvennlige løsninger slik at Horten fremstår som en fremtidsrettet klima- og 

miljøkommune.  
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1.3 Forarbeid 

For å synliggjøre utfordringer i planarbeidet ble det utarbeidet et plattformsnotat i juni 2017. 

Notatet synliggjør kjente forutsetninger og mulige problemstillinger. Plattformsnotatet har 

fungert som et diskusjonsgrunnlag for arbeidsmøter og som et utgangspunkt for 

planprogrammet.  

I forkant av utarbeidelsen av forslag til planprogram er det gjennomført en Workshop på to 

dager (August 2017) der grunneiere og næringsaktører innenfor området, representant fra 

Statens Vegvesen og representanter for ulike avdelinger i kommunen deltok. Resultater fra 

arbeidet er innarbeidet i planprogrammet.  

Oppsummering strategier/plangrep: 

 Sentrum avgrenses med byfunksjoner innenfor HS2-HS4. Gjestehavna som navet med 
urban utvikling. HS4 – som videreutvikling av gjestehavna/sentrum eller noe annet?  

 HS1 (HAC-tomta) gis et annet program og egen identitet. Områdets størrelse tilsier et 
meget langt tidsperspektiv og det må sikres fleksibilitet i funksjoner samt vurdere 
midlertidig bruk og strakstiltak.  

 Offentlig sjøfront og kyststi legges som premiss. Det sikres areal for en offentlig 
aktivitetspark koblet til ev. ny molo/fergekai til Vederøy.  

 Bygge videre på eksisterende gatenett og styrke forbindelser mellom sentrum og 
sjøen. 

 
Ut fra oppsummeringen er det anbefalt en utviklingsretning med høy andel av boliger på HAC-
tomta. Sjøfronten utvikles som et parkdrag. HS4 får en lavere boligandel og utvikles som et 
byområde med forretninger/ offentlig privat tjenesteyting/kontor. Aktiv bruk av vannet ev. 
gjennom etablering av kanaler var et tydelig innspill for videre konseptutvikling. 

1.4 Utbyggingsavtale 

Parallelt med områdeplanen skal det utvikles en områdemodell og overordnet 

utbyggingsavtale for finansiering av felles infrastruktur i samarbeid med grunneiere og 

utbyggere innenfor planområdet. En viktig del av planarbeidet er å få avklart prinsipper 

utvikling av offentlig hovedinfrastruktur i form av vei, gang og sykkelveier, blågrønne 

strukturer, park, overvannsløsninger og andre nødvendige kommunaltekniske anlegg.  

Områdereguleringen skal legge til rette for at grunneiere og utbyggere får forutsigbare plan- 

og gjennomføringsrammer for å kunne planlegge og gjennomføre egne prosjekter med 

byggestart fra 2018/ 2019. Alternativt avklare når, hvor og på hvilke vilkår utbyggingen kan 

starte 

1.5  Planområdet 

Planområdet foreslås avgrenset som vist på kartskissen, figur 3. I vest og sør avgrenses 

området av eksisterende småhusbebyggelse, i nord av industri/ lager, øst av fjorden og nord-

vest av den tradisjonelle sentrumskjernen.  Gjestehavna var tidligere biloppstillingsplass for 

Bastø Fosen, og har etter at biloppstillingsplassen ble flyttet til HAC, vært et 

byutviklingsområde med stort potensiale på grunn av den sentrumsnære beliggenheten.   

Områdene i dag er preget av store arealer til parkering og bobiloppstillingsplass, tidligere 

industri og lagerhaller, restarealer rundt det gamle jernbanesporet og jernbanestasjonen i 
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Horten og industribygg som delvis er i bruk som kontor og lager. Deler av området er 

biloppstillingsplass for Fergesambandet Bastø-Fosen. Innenfor området ligger også det 

tidligere redningsmuseet som er under utvikling til servering offentlig og privat tjenesteyting 

med mer i tillegg til en gjestehavn med restauranter. Områdene er til dels store og lavt 

utnyttet.  

1.5.1 Eiendomsforhold 
 

 

Figur 1 Dagens eiendomsstruktur 

Kartet viser dagens eiendomsforhold innenfor studieområdet. Horten kommune er den største 

eiendomsbesitteren innenfor området. Kommunen eier også selskapet Rustadbrygga AS. 

Samspill mellom de ulike grunneiere presenteres nærmere i punkt 7.1 – Organisering av 

planarbeidet.   

Planområdet utgjør et stort byutviklingsområde på ca. 190 daa. Under følger forslag til 

planavgrensning. Planavgrensningen tar for seg et større område enn det som nødvendigvis vil 

inngå i den endelige juridiske planen. Det er ingen intensjon om å endre dagens bruk innenfor 

HS5 eller Linden park. 
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Figur 2 Forslag til planavgrensning 
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2 NASJONALE FØRINGER OG OVERORDNEDE PLANER 

Det finnes flere nasjonale føringer og overordnede planer som påvirker planarbeidet:  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) 

Statlige planretningslinjer: 

 ... For differensiert forvaltningen av strandsonen langs sjøen (2011) 

 … For å styrke barn- og unges interesser i planleggingen (1995) 

 … For samordnet bolig., areal- og transportplanlegging (2014) 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T1442/2016) 

 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T1520) 

Regionale planer: 

 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) (2013) 

 Regional plan for kystsonen i Vestfold 

 Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold (2009) 

Kommunale planer: 

 Kommuneplanens arealdel (juni 2015) 

 Kommuneplanens samfunnsdel (2015 – 2027) 

 Klima- og energiplan (2012 – 2020) 

 Kommunedelplan for Horten sentrum (Sentrumsplanen) (september 2015) 

2.1 Reguleringsplaner innenfor planområdet 

Det foreligger 5 reguleringsplaner innenfor planområdet:  

 Reguleringsplan for del av Horten havn, vedtatt 25. 2. 97 

 Reguleringsplan for Sollistrand og Linden, vedtatt 25.2.97 

 Reguleringsplan for erverv på Linden, Strandparken 3 – 5 gbnr 126/46 m.fl., vedtatt 

16.6.08 

 Gang og sykkelanlegg langs riksveg 19, vedtatt 7.4.14 

 Reguleringsplan for Horten Gjestehavn, vedtatt 7.4.14 

 Reguleringsplan for Horten Videregående skole, vedtatt 19.6.06 

Det legges opp til at reguleringsplaner som berøres av områdereguleringen vil oppheves, og at 

den nye områdereguleringsplanen vil gjelde for området når den er endelig vedtatt. Deler av 

dagens planer vil videreføres der dette vurderes hensiktsmessig. 
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3 KORT OM INNHOLDET I OVERORDNEDE KOMMUNALE PLANER 

3.1 Kommuneplanens samfunnsdel 

Vedtatt i kommunestyret juni 2015.  

Kommuneplanens samfunnsdel har fire fokusområder:  

3.1.1 Attraktivitet  
Horten kommune er et godt sted å besøke, etabler seg, bo og leve. Horten kommune skal være 

det mest spennende og innovative stedet å arbeide og drive næringsvirksomhet i Oslofjord-

regionen. Horten kommune som et naturlig valg for handel og opplevelser.  

Befolkningsvekst 1% per år.  

Horten sentrum skal styrkes og videreutvikles som kommunens urbane tyngdepunkt.  

3.1.2 God oppvekst  
Godt sosialt liv og et helsefremmende oppvekstmiljø. Trygge og engasjerende nærmiljøer.  

3.1.3 Trygghet for innbyggere  
God planlegging og prioritering for å håndtere eldrebølgen samt økt antall innbyggere med ulik 

nasjonal og etnisk bakgrunn. Skape sikkerhet mot større alvorlige og uventede hendelser. 

Prioritering av målrettet forebyggingsarbeid for alle aldersgrupper. Systematisk sikkerhets- og 

beredskapsarbeid. Sosialt holdbar stedsutvikling og sosial integrasjon.  

3.1.4 Natur og miljø  
Ta vare på og videreutvikle natur- og friluftsområder med langsiktig og miljøvennlig 

arealutvikling. Konsentrert og miljøvennlig utbyggingsmønster som reduserer 

transportbehovet. Grønn mobilitet.  

3.2 Kommunedelplan for Horten sentrum, Sentrumsplanen 

Sentrumsplanen ble vedtatt i kommunestyret september 2015  

Mål og visjon:  

 Horten skal ha et levende sentrum  

 Sentrum skal knyttes til sjøen  

 Horten skal utvikles med egenart og identitet  

Visjon: Byen med det grønne hjertet. Fokus på å utvikle byen rundt Lystlunden som et grønt 

rekreasjonsområde.  

Planområdet omfatter HS1, HS2, HS3, HS4 og HS21 

Målet med sentrumsplanen er å skape en mer levende by – opprettholde en kompakt 

bykjerne. Område HS1 - HS4 inkludert HS21 ligger innenfor område som omtales som Sjøfront 

øst i kommunedelplan for Horten sentrum.  

Forarbeider til kommunedelplan for sentrum:  

Byutviklingsanalyse Sjøfront øst (2014): Stedsanalyse med koblinger mot sentrum  og noen 

grove utviklingsretninger for området.  



10 
 

Mål og strategi for Sjøfront øst er:  

 Et konsentrert og levende sentrum 

 Gjestehavna prioriteres 

 Utvikle og fortette ”grå” områder 

 Vektlegge menneskelig skala og opplevelse i ”øyehøyde” 

 Småbyurbanitet 

 

Bystrategi for Horten sentrum (2014): Fokus på aktivisering av byrom og et tettere sentrum. 

Byens kobling mot Karljohansvern og satsing på en attraktiv sjøfront.  

Det er definert rekkefølgekrav pkt 1.4 for utviklingsområdene (HS1, HS4, HS5 og HS6).  
Rekkefølgekravene skal være oppfylt før områdereguleringen vedtas. I rekkefølgekravene står 
det blant annet at fremtidig havn skal være avklart, samt at de overordnede helhetlige 
sammenhengene for arealbruk, bebyggelsesstruktur grønnstruktur, gang- og sykkelveger, 
vegsystem og kollektivbetjening for områdene skal være avklart og sett i sammenheng. Før det 
kan gis tillatelse til å etablere forretninger som samlet utgjør mer enn 1000 m2 skal det 
foreligge en handelsanalyse som klargjør konsekvensene for handelen i sentrum.  
 

Retningslinje til rekkefølgebestemmelse: Handelsanalysen skal avdekke hvorvidt tiltaket gjør at 
handelen i sentrum går vesentlig ned. 
 
For HS3 og HS4: I punkt 1.4 stilles det krav om en handelsanalyse før det kan gis tillatelse til å 
etablere forretninger som samlet utgjør mer enn 1000 m2 BRA innenfor området. Størrelse og 
plassering av eventuelt mer forretningsareal avklares på bakgrunn av analysen, og skal ikke 
utfordre handelstyngdepunktet som ligger i sentrum (innenfor sentrumsformålet). 
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Figur 3  Kommunedelplan for Horten sentrum vedtatt september 2015. Plangrense for områdereguleringen er vist 
med svart stiplet strek. Blå strek viser avgrensning for sentrumssonen (sone 1) 
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4 SENTRALE TEMAER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET 

4.1 Utviklingsretning 

Basert på overordnede føringer, samt innspill under workshopen anbefales det å gå videre 

med noen hovedprinsipper som grunnlag for videre plangrep. 

Hovedprinsippene som legges til grunn innebærer en utviklingsretning med høy andel av 

boliger på HAC-tomten. Det skal sikres en aktiv sjøfront og tilrettelegges for en offentlig 

aktivitetspark/friområde i forbindelse med ny plassering av fergeleie for Vederøy. 

HS4 utvikles som et byområde (utvidelse av Horten sentrum) med forretninger/ offentlig privat 

tjenesteyting/kontor og en lavere andel bolig. 

 

Figur 4 Overordnet utviklingsretning som grunnlag for plangrep 
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Skissen viser grunnleggende utviklingsretning med høy andel boliger for HS1. Dette 

ekskluderer ikke andre formål som offentlig tjenesteyting og næring, men indikerer 

hovedretning for struktur og identitet. 

Gjestehavna vil være navet i havnefronten, og den viktigste koblingen mellom sentrum og 

sjøen. 

Molo med sjøbad/bystrand kan være et viktig attraksjonspunkt i sør. 

4.2 Mål og strategier 

Planprogrammet bygger på aktuelle målsetninger og strategier fra overordnede planer, samt 

temaer som er kommet frem i forarbeid (plattformsnotat og workshop, se pkt 1.3). Basert på 

overordnede planer og politiske vedtak i kommunen er det plukket ut mål/strategier med 

direkte innvirkning på planarbeidet. Gjennom forarbeidene er det identifisert konkrete 

føringer for arbeidet. Samlet gir disse noen overordnede hovedtemaer for planarbeidet. 

Hensikten er at temaer i planarbeidet skal svare på de overordnede målsettingene og bidra til 

ønsket byutvikling. Ved å sette disse opp blir det enklere å vurdere utviklingsretninger og gi 

føringer for videre konseptutvikling.  

 

 

Hovedtemaene: Funksjoner, tetthet, byrom mobilitet, bærekraft og gjennomføring. 

Gjennomføring baserer seg på de mest aktuelle problemstillingene med hensyn til utvikling av 

området. Figuren over viser hvordan hovedtemaene, og temaer fra forarbeid, er knyttet opp 

mot vedtatte mål og strategier i overordnede planer. 

Innenfor flere av temaene vil hele Horten være vurderingsområde, mens de konkrete 

løsningene vil bli satt for det området som omfattes av områdereguleringsplanen. 
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4.3 Funksjoner  

Horten er Vestfold tetteste befolkede by, hvor de fleste bor rundt sentrum. Dette ønskes 

videreført og målsetningen er at Horten by skal videreutvikle sentrum som et tett område med 

boliger og arbeidsplasser, og knytte dette mot sjøen.  

Delområdene innenfor studieområdet/planområdet har ulike utfordringer med tanke på 

mobilitet og koblinger mot sentrum. Det bør derfor vurderes hvordan delområdene kan 

utvikles på en måte som styrker dagens sentrum. Vurderingene må se på koblinger mot 

målpunkter i dagens sentrum, bystruktur, tetthet, og høyder.   

For å videreutvikle sentrum mot sjøen vil strategien om å prioritere Gjestehavna være viktig. 

Her bør det vurderes blandede arealformål/sentrumsformål. 

Et levende sentrum er avhengig av at det bor folk nært på. Planområdet er stort, men vil kunne 

fungere som en langsiktig boligreserve som forsyner Horten med sentrumsnære boliger. En 

høy andel boliger vil derfor bli vurdert innenfor studieområdet/planområdet. 

Næringsutvikling er vesentlig for Horten kommune for å legge til rette for arbeidsplasser. 

Næringsutviklingen skal bidra til et konsentrert og levende sentrum, samt sikre et attraktivt 

bymiljø. Kontor og offentlig service skal vurderes for samtlige delområder.  

Forretninger skal, i henhold til formål i kommunedelplan, ikke etableres utenfor 

sentrumssonen. Innenfor HS2 og HS4 er det åpnet for noe forretning, men det stilles krav om 

handelsanalyse for etablering av mer enn 100 kvm forretning. 

Etablering av handel og forretning skal ikke konkurrere mot dagens sentrum. Det skal samtidig 

åpnes for en fleksibilitet i funksjoner for å utvikle sentrumsområdet ned mot gjestehavna. I 

handelsanalysen bør ulike handelskonsepter beskrives og vurderes opp mot dagens handels- 

og sentrumsområde for å sikre et levende sentrum i tråd med overordnede planer. 

Handelsanalysen bør også vurdere hva ny utbygging krever av nærforretning.  

En attraksjon vil kunne bidra som katalysator for byutviklingen. Dette vil også kunne øke 

besøksattraktiviteten til byen. Med attraksjoner menes det konsepter som besøkes av både 

byen og kommunens innbyggere, men som også har et potensiale for besøkende fra andre 

områder rundt Horten.  Som del av planarbeidet skal det vurderes hvordan slike funksjoner 

eventuelt kan innpasses. 

4.4 Tetthet 

Planarbeidet skal bygge videre på Horten som en kompakt by, med høy boligtetthet rundt 

sentrum. Høyt antall boliger per daa vil også øke bærekraften til utviklingen, med fokus på 

både miljø, økonomi og sosial bærekraft. 

Kommunedelplan har retningslinjer om utnyttelsesgrad med glideskala. Det åpnes for mellom 

130 – 250 % brutto BRA som tilpasses boligandelen i bygget, dvs. større andel bolig gir lavere 

utnyttelse. 

Maks høyde er satt til 4 etg i HS1 og 5 etg i HS2 og HS4.  Begrensning i høyder kan være 

utfordrende for å sikre en god robusthet i grønn og blå infrastruktur, samt gi utfordringer for 

gjennomføring og kostnadsdekning til nødvendig teknisk infrastruktur. 
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Høyder, og utnyttelse, vil bli vurdert i forbindelse med samlet hovedgrep og funksjonsmiks. 
Tåleevne for tetthet skal vurderes i kombinasjon med kvaliteter på nærliggende byrom. 
Fjernvirkning, sol- og skygge samt landskapsvirkning skal belyses i vurderingene.  

4.5 Byrom (og blågrønne strukturer) 

For å legge til rette for en god byutvikling er de offentlige byrommene og blågrønne 

strukturene vesentlig. Planområdet/studieområdet skal koples på eksisterende offentlige rom, 

samtidig som det utvikles nye rom. Det skal sikres god forbindelse mot Lystlunden på kort og 

lang sikt.  

Det skal vurderes plangrep/bygrep som ivaretar målene og strategiene om menneskelig skala 

og flere intime og små møteplasser. Byromsstrukturene skal sikre attraktivitet for en bred 

befolkningssammensetning, med særlig fokus på tilrettelegging for barn og unge. Byrom og 

blågrønne strukturer skal utvikles for å supplere dagens tilbud for rekreasjon og aktivitet.  

Sjøfronten skal være et strukturerende element i utviklingen av byen. Kyststi og andre 

turveiforbindelser skal vurderes, og det skal utvikles byrom/park som gir allmennheten direkte 

tilgang til sjøen.  

Åpen overvannshåndtering skal legges til grunn for hele området, og være en integrert del av 

den blågrønne strukturen og byrom.  

Lokalklimaanalyse vil være en viktig grunnleggende vurdering for organisering av byrom og 

møteplasser. 

4.6 Mobilitet 

Bastø-Fosen har behov for et tredje fergeleie for å få en robust og punktlig avvikling av 

fergetrafikken. I tillegg skal det legges til rette for en havn for Vederøy, fergen som går mellom 

Horten og Bastøy fengsel. Oppstillingsplassen til Bastø-Fosen skal flyttes for å frigjøre sjønære 

arealer for allmennheten. Dette medfører en endring av det trafikale systemet og vil påvirke 

mobilitet for gående, syklende, bilister og adkomstforhold til de ulike områdene. Det skal 

vurderes hvordan det kan legges best mulig til rette for de ulike trafikantgruppene; til fots, 

sykkel, bil, kollektiv og ferjetrafikken som følge av disse endringene (optimalisering av 

trafikkløsning fra alternativ 1 i forstudie/mulighetsstudie til Norconsult).  

I dag går kyststien på innsiden av biloppstillingsplassen til Bastø fosen. Framtidig kyststi skal ha 

en tydeligere forbindelse langs kysten. For å sikre et levende sentrum må områdene ha god 

tilknytning mellom hverandre og målpunkter i byen. Områdereguleringsplanen må ha en klar 

strategi for gående og syklende som ivaretar universell utforming og legger til rette for aktive 

byrom.  

Fv 310 går langs planområdet i vest. Veien har ulike roller; den betjener ferjeterminalen, den 

er atkomst til sentrum sørfra, og den kopler seg videre på veisystemet nordover i Horten. Når 

sentrum utvides mot sjøen vil veien ligge som en barriere mellom sentrum og gjestehavna. 

Derfor bør det vurderes løsninger som reduserer miljøpåvirkningen fra trafikken i dette 

området, og hvordan den kan utformes med et mer gatemessig preg. 
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Det skal vurderes parkeringsløsninger som er arealeffektive og kan dekke mange funksjoner. I 

forbindelse med dette må det gjennomføres en konkret behovsvurdering av parkering for et 

større nedslagsfelt. 

Dagens farleder for fergetrafikk videreføres. Planarbeidet skal sikre tilstrekkelig areal, på sjø og 

land, for utvidet fergetrafikk og skape et tydelig skille mellom hva som er nødvendige 

havneområder og hva som er offentlig friområde/tilgjengelig havnefront langs sjø. 

4.7 Bærekraft 

Områdeplanen skal legge til rette for en bærekraftig byutvikling. Bærekraftig utvikling omfatter 

tre perspektiv: Sosial, Bærekraft omfatter både sosiale forhold, økonomi og miljørettet 

bærekraft.  

Det skal planlegges for et mangfold av mennesker med attraktive og gode fellesområder.  

Det skal fokuseres på grønn mobilitet med best mulig tilrettelegging for gående, syklister og 

kollektiv. Funksjonsinndeling og kvartalsstruktur skal legge til rette for lavest mulig bruk av 

personbiltransport.  I dette ligger også en vurdering av parkeringskrav.  

For å ivareta økte nedbørsmengder og utfordringer knyttet til overvann skal det vurderes 

hvordan blågrønne strukturer kan legge premisser for utforming av byrom og infrastruktur. 

Overvann skal der det er mulig tas inn som et kvalitativt element i utforming av uterom. 

Den økonomiske bærekraft dekkes av hovedtema «Gjennomføring». 

4.8 Gjennomføring 

Gjestehavna og på sikt HAC-området vil bli Hortens skyline. Områdeplanen legger opp til en 

transformasjon av tidligere trafikk- og godshavnområder. Utviklingen vil være både tids- og 

kostnadskrevende. Det vil derfor være behov for å vurdere økonomi og realisme i 

planleggingen.  Kostnader fra infrastrukturtiltak (og nødvendige fundamenteringstiltak) samt 

rekkefølgekrav, må vurderes opp mot utbyggingsvolum.  

Det må vises bevissthet rundt utforming av rekkefølgekrav for å unngå store startkostnader. 

Et så stort område, vil måtte utvikles over tid. Det vil derfor være behov for å se på en trinnvis 

utvikling, og legge til rette for strukturer som sikrer dette. For legge til rette for en levende by 

vil det også måtte ses på hvordan områdene kan benyttes før områdene utvikles, og belyse 

mulig midlertidige tiltak som kan sette i gang byutviklingen.  
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5 UTREDNINGSPROGRAM OG PLANFAGLIGE TEMAER SOM SKAL 

UNDERSØKES 

Under presenteres tema som skal beskrives/vurderes i planbeskrivelsen, og/eller ROS-analyse, 

samt konsekvenser som skal utredes som egne utredninger.  

Konsekvenser vil bli beskrevet i forhold til dagens situasjon (0-alternativet). 

 

Tema  Temaer som skal undersøkes  Temaer som skal 

konsekvensutredes  

Planmessige forutsetninger      

1 Grunnforhold  x  x  

2 Grunnforurensing  x  x  

3 Flom, stormflo  x  x  

4 Støy (fra ferge og vegtrafikk)    

Konsekvenser av planforslaget      

5 Handel ((konsekvenser for 

sentrum) 
x    

6 Trafikk (lokale og regionale 

virkninger)  
x  x  

7 Energiforsyning og energibruk  x    

8 Kommunalteknikk (kapasitet 

og overvann) 
x   

9 Tilrettelegging for barn og 

unge   
x   

10 Befolkningens helse  x   

11 Kulturminner og kulturmiljø   x  x  

12 Naturmangfold  x   

13 Lokalklima  x   

14 Støy  (se pkt 4) x  x  

15 Luftforurensing (vurderes 

samlet med støy) 
x   

16 Vannmiljø (vurderes samlet 

med grunnforurensning) 
x    

Gjennomføring  x    

17 Trinnvis utvikling/rekkefølge  x    

18 Infrastrukturkostnader  x    
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5.1 Temaer som skal konsekvensutredes 

Tema 

 

Problemstilling Hva skal utredningen belyse? 

Grunnforhold Det er foretatt nylige 

geotekniske vurderinger i 

Gjestehavna, og det 

foreligger eldre prøver på 

deler av området i syd samt 

i sjø. 

både på land og sjø, i 

forbindelse med utvidelse 

av fergeleie og utvikling i 

nærområdene. 

Grunnforholdene er delvis 

ustabile med sensitiv leire.  

Utrede forutsetningene for 
byggfundamentering og 
heving av terreng samt 
områdestabilitet. Dersom det 
legges opp til ev utfylling i sjø 
skal dette også utredes. 
Tidligere utredninger legges til 
grunn og det gjøres 
supplerende 
grunnundersøkelser for å 
avklare utbredelsen av 
kvikkleire for boligområde i 
vest og ev. sjøfronten. 
 

Grunnforurensning Stor sannsynlighet for 

forurensning basert på 

tidligere industrivirksomhet 

og fyllmasser. 

Vurdere tidligere utredninger 

og prøver fra både fastland og 

sjø. Utføre kompletterende 

undersøkelser land og sjø, 

samt foreslå nødvendige tiltak 

for å sikre ønsket arealbruk. 

 

Flom, stormflo Områdets nærhet til sjøen 

innebærer at det er utsatt 

for høy sjøgang, 

klimaendringer og 

ekstremvær.  I 

kommunedelplan for 

sentrum er laveste 

gulvhøyde satt til c+2,5 m. 

Vurdere kombinasjon av 

stormflo (basert på 200-

årsflom), økt nedbør og høy 

sjøgang for å vurdere om 

gulvhøyde c+2,5 m er 

tilstrekkelig. 

Foreslå ev avbøtende tiltak. 

Støy Området er utsatt for støy 

både fra fergetrafikk og 

vegtrafikk. Støysituasjonen 

er grunnleggende for å 

vurdere egnethet for 

boliger i området. 

Utføre målinger i sjø, samt 

vurdere fremtidig 

støysituasjon etter omlegging 

av trafikksystemet.  

Trafikk Omlegging av 

trafikksystemet vil føre til 

ny situasjon for inn- og 

utkjøring til fergene, som 

også påvirker det lokale 

vegnettet. 

Systemet er sårbart for 

forsinkelser og kan være en 

Trafikkutredning som 

synliggjør konsekvenser for 

gående og syklende samt 

måloppnåelse om «Grønn 

mobilitet». Nye løsninger skal 

sikre gode og attraktive 

krysninger for gående og 

syklende.  
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utfordring for myke 

trafikanters kobling mot 

byen og sentrums kontakt 

med sjøen. 

 

Omlegging av vegsystemet 

kan gi muligheter for en 

bedre kollektivdekning inn i 

området. 

 

Det er mye 

overflateparkering i 

området som beslaglegger 

store arealer. En ny 

parkeringsløsning må ta 

hensyn til alle funksjoner i 

området. 

 

 

Tilrettelegging av et robust 

vegnett for effektiv 

trafikkavvikling, med fokus på 

best mulig logistikk inn og ut 

av fergene. Vurdere 

konsekvenser både for lokalt 

og regionalt nett. Utføre 

kapasitetsberegninger i kryss. 

 

Vurdere potensialet for et 

samlet kollektivknutepunkt. 

 

Vurdere reelt 

parkeringsbehov, og områdets 

dekningsgrad for ulike formål. 

Parkeringsutredningen må 

hensynta en trinnvis utvikling 

og ta høyde for endrede 

funksjoner. 

 

Kulturminner og kulturmiljø Ingen kjente kulturminner 

på området. Potensiale for 

funn og behov for utredning 

avklares av Vestfold 

fylkeskommune.  

Defineres av Vestfold 

fylkeskommune 
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6 TIDSPERSPEKTIV OG DETALJERINGSNIVÅ 

Planområdets størrelse og et langt tidsperspektiv for gjennomføring krever en områdeplan 

med høy grad av fleksibilitet. Planen bør sikre de overordnede strukturene, samtidig som det 

sikres åpenhet til detaljert utforming av kvartaler og funksjonsblanding i etterkommende 

detaljreguleringsplaner. Et grep kan være at det utvikles en prinsipplan for offentlig 

infrastruktur og byrom som supplement til den juridiske planen. 

For HS4 og gjestehavna ligger det til rette for en raskere gjennomføring. Her vil det være 

aktuelt å regulere mer detaljerte føringer, slik at det ikke stilles krav om detaljregulering.  

Dersom det i planarbeidet oppstår store uforutsette forsinkelser kan det være aktuelt å ta ut 

områder som ikke er bundet av felles planlegging for å sikre fremdrift og gjennomføring. 

6.1 Plan for midlertidige byrom 

Parallelt med utarbeidelse av planforslag i henhold til plan- og bygningsloven anbefales det at 

det utarbeides en plan for midlertidig bruk med enkle konsepter for å sikre aktivitet innenfor 

områdene i påvente av permanente løsninger. Midlertidig plan har fokus på HS4.  
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7 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

Det legges opp til en aktiv og åpen medvirkningsprosess, både for offentlige instanser og 

grupper som har spesielle interesser innenfor planområdet samt direkte berørte. Planarbeidet 

skal sikre at alle som vil bli hørt får mulighet til dette gjennom tilstrekkelige høringsfrister og 

åpne møter.  

Planprosessen gjennomføres i henhold til kravene i § 12 i plan- og bygningsloven. I forbindelse 

med kunngjøring av oppstart varsles grunneiere og berørte samt offentlige organer og 

eventuelt andre om formål og viktige problemstillinger gjennom planprogrammet. 

Planprogrammet skal meldes opp i Regionalt planforum i forbindelse med varsel om oppstart 

og utleggelse til offentlig ettersyn for å sikre god informasjon inn mot overordnet myndighet. 

Etter fastsettelse av planprogram starter utredningsfasen og videre utarbeidelse av 

plangrunnlaget.  

Utvikling av sjøfronten vil ha stor betydning for innbyggere, grunneiere og lokale virksomheter, 

offentlige sektormyndigheter og Horten by. I planarbeidet vil det legges opp til medvirkning på 

ulike nivåer tilpasset de ulike fasene av planprosessen. For å sikre ivaretakelse av barn- og 

unges interesser og universell utforming vil representanter for disse interessene være 

representert i referansegruppen.  

Allmennheten vil bli involvert gjennom informasjonsmøter og åpne kontordager i løpet av 

prosessen, i tillegg til varsling om oppstart og offentlig ettersyn av planforslaget. 

Utarbeidelse av planforslaget vil bli forankret gjennom arbeidsmøter/workshops med 

referansegruppen (presentert under pkt 7.1) for de ulike fasene av planprosessen. 

Ytterligere behov for informasjon, offentlige møter og involvering vil bli vurdert fortløpende i 

planprosessen. 

Foreløpig er det planlagt følgende trinnvis medvirkning: 

- Workshop med referansegruppe 

- Høring av planprogrammet med varsling til grunneiere og naboer 

- Nødvendige avklaringer med berørte myndigheter og sentrale aktører 

- Åpen kontordag 

- Åpent informasjonsmøte 

- Varsling og høring av planforslag 

For HS 4 vil det bli gjennomført en arkitektkonkurranse som grunnlag for detaljregulering. 

Konkurransen vil bli gjennomført når plangrunnlag med overordnede utviklingsretninger og 

strukturer er ferdigstilt. Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte med mulighet for å gi 

innspill til forslag som kommer inn under konkurransen. 

7.1 Organisering av planarbeidet 

Styringsgruppe: Administrasjonssjefens ledergruppe 

Arbeidsgruppen er representert av de store grunneierne i planområdet:  

Espen Eliassen (Havnevesenet), Ellen Hassum (Havnevesenet) Tore Rolf Lund (Horten 
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kommune – kommuneutvikling), Anne Hilde Hole (Horten kommune – kommuneutvikling), 

Rune Breivik (Bane NOR Eiendom) 

I tillegg er det satt opp en referansegruppe, som innhentes ved større avklaringer eller behov 

for tilbakemelding på konkrete grep. 

Referansegruppe: Bastø-Fosen, Kriminalomsorgen, representant for Linden park AS, 

representant fra CM Entreprenør AS, representant for universell utforming, barn- og unges 

representant, Statens vegvesen. 

Prosjektgruppe: Asplan Viak utfører og koordinerer planarbeidet. Underleverandører trekkes 

inn ved behov for enkelte utredninger. 

7.2 Framdriftsplan 

Planforslag vil bli lagt ut til høring og offentlig ettersyn vinteren 2018, i henhold til følgende 

foreløpige fremdriftsplan: 

 

 

 




